arnالسسـرار السـبـع لإقان اللغة النإجليزية
السلما عليكما ورحمةـ ل وبركاإهـ
موضوع أكثرـ من رائعـ حبيتـ انإقله لكما ..لتعلما اللغة بشكلـ افضل اممممما انإا استفدت منإه كثيرر وان شاء ل إستفيدون منإه بعد
السر السول  Learn about word stress :أي إعلما نإبرة الكلمات .
نإبرةـ الكلمات والمقصود بها التشديدـ على بعض الحروف في الكلمة الواحده  ،وإعتبرـ المفتاح الذهبي للتحدث بالنإجليزي وفهما هذه اللغة .
وهي أفضل الطرق لفهما المتحدثينـ بهاـ خاصة إذا صادفت أحد يتكلما اللغة النإجليزيةـ بسرعة .
photograph , photographer , photographic
مثال لو أخذنإا ثلث كلمات :
هل نإطقها متشابه ؟
 ،إنإما مختلف والختلف يكونـ في النإبرة يعنإي في التشديدـ على بعض الحروف في الكلمة الواحدة  ،حيث أن الكلمة الواحدة أحيانإا إحتوي على مقطعين أو عدة مقاطع وبعض هذه
المقاطع عنإد نإطقها نإشدد عليهاـ أكثرـ من غيرهاـ .
بالنإسبة للمثال السابق الحروف اللي بأكتبهاـ بالكابيتلـ ليتر هي اللي بنإشدد عليها
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يعنإيـ لإقان نإطق الكلمات اما نإعرف أي الحروف في الكلمة هي اللي نإشدد عليها ونإعرف مقاطع الكلمة الواحدة مع العلما إن بعض الكلماتـ إكون قصيرة و إتقسما إلى مقاطع .
عادة يوضح القاموسـ مقاطع الكلمات وكيفيةـ نإطقها والمطلوب منإا الحين إنإنإا نإحاول نإسمع كيفية نإطق الكلمات والتشديد على بعض الحروف دون االخر في الراديو أو من خلل السفلما
.
خطوإنإا السولى إنإنإا نإسمع ونإتعرفـ على النإطق الصحيح بعد كذا نإستطيع نإطقها اي ما ينإطقها أهلها .
لمعرفة المزيد من نإبرةـ الكلمات ( وبوجودـ ملفات صوإية لها ) إليكما هذا الرابطـ :
http://pronunciation.englishclub.com/word-stress.htm
السر الثانإي  Sentence Stress :التشديدـ في الجملة .

التشديدـ على بعض الكلمات في الجملة الواحدة هو المفتاح الذهبي الثانإي لفهما اللغة النإجليزية والتحدثـ بها .
كيف يكون التشديدـ في الجملة ؟
المقصود فيه إن بعض الكلمات في الجملة الواحدةـ نإقرأهاـ بصوت أعلى من الكلمات السخرى .
مثال الجملة التالية We want to go
هل نإقرأ كل كلمة في هذه الجملة بنإفس القوة أي بنإفس مستوىـ الصوت ؟
 ،إنإما نإقرأ الكلماتـ المهمة بصوت أعلى من الكلمات السخرىـ .
بالنإسبة للمثال الكلمات المهمة فيه نإعرفها حسب معنإى الجملة وهي want / go :
في هذه الجمل الكلمات المهمة والتي ستقرأ بصوت أعلى ستكونـ بالكبيتلـ لتر :
We WANT to GO
We WANT to GO to WORK
We DON' T WANT to GO to WORK
We DON' T WANT to GO to WORK at NIGHT

من الصعب أنإنإاـ نإشرحـ كل شيء عن التشديد في الجمل هنإا .
لكن من المهما معرفتهاـ لتحسينـ النإطق باللغة النإجليزية .
لمعرفة المزيد عن التشديدـ في الجملة ( مع ملفات صوإية ) من هذا الرابط http://pronunciation.englishclub.co...ence-stress.htm :
السر الثالث  ! Listen ! Listen ! Listen :استمعـ ! استمعـ ! استمعـ !
البعض يقول أحيانإاـ  :أنإا أستمعـ إلى أخبار  BBCعلى الراديو لسنإهما يتحدثونـ بسرعة و أستطيع فهما ما يقولون .
عنإدماـ إجدهما يتحدثونـ بسرعة و إفهما لكلمهما هذا بالضبط يوضح حاجتك للستماع إليهما.
كيف إتطورـ و أنإت إستمع و إتدربـ ؟
عنإدماـ كنإتـ طفل رضيع هل كنإتـ إفهما لغتك السما ؟ عنإدماـ كان عمرك ثلثة أسابيع أو شهرانـ أو حتى سنإة واحدة هل كنإتـ إفهما كل شيء ؟
بالطبع  ،لكن لكي إتعلما فهما اللغة يجب أن إستمع إليها .
فكر بهذا  ،أنإت إعلمت اللغة العربيةـ وذلك با ستماع إليها  24ساعةـ في اليوما وسبعة أياما بالسسبوعـ بعد هذا كله إعلمت كيف إتحدثـ ثما إعلمت كيف إقرأ وأخيراـ كيف إكتب  * .لكن
ا ستماع جاء أو
للمزيد من ا ستماع للغة النإجليزيةـ شوفواـ هذا الرابطـ http://listening.englishclub.com/radio.htm :
إستمع .
السر الرابع ! Don' t listen :
في السر الثالث قلنإا استمع بس االن نإقول إستمع ؟
أحيانإاـ يكونـ ا ستماع صعب جدا ويحتاج لجهد  ،وفي بعض السوقاتـ يكونـ من السفضل أن نإسمع فقط .
كيف يعنإي ؟ نإترك الراديو يعمل أو نإشغل أي شريط باللغة النإجليزيةـ بس طبعا مايكون أغانإي ولكن نإستمع فقط نإسمع في هذه الحالة نإجد أن اللوعي يستمعـ بد منإا وسنإظلـ نإتعلما ،
إذا استمعنإا وحاولنإاـ أن نإفهما يمكن مانإلقط إ كلمة وحده بس ويخيب أملنإا .
إخافون بس اسمعواـ  ،صدقونإي بنإستمر نإتعلما بهذه الطريقة الشيء المهما إنإنإاـ نإتركـ الراديو يعمل أو الشريط أو التلفزيون و نإسمعـ للمحادثاتـ باللغة النإجليزية وأنإت إسوي شي المخ
هو اللي راح يشتغل ويسمعـ واللوعي عنإدنإا هو اللي بيسمع ويتعلما .
كيف نإقدر نإسمع اللغة النإجليزية وبكل مكان ؟ شوفوا هذا لرابط :
http://listening.englishclub.com/everywhere.htm

لمن إريد ا ستماعـ لقصائد باللغة النإجليزية إشوف هذا الرابط :
http://listening.englishclub.com/poetry.htm

السر الخامس  . Improve your vocabulary with 5 words a day :طور مخزونإك في الكلمات وذلك بخمس كلمات في اليوما الواحد
ايادةـ معلوماإكـ في الكلمات شيء سهل  ......كيف إابعواـ معي
كما يوماـ في السنإة ؟ عادة  365يوما  ،فلو إعلمت في كل يوما خمس كلمات جديدة بيصير النإاإج النإهائيـ في السنإة حوالي  1825كلمة يعنإي كما كبير من المعلوماتـ هذا غير الكلمات
التي من الممكن إعلمها بطرق أخرى بواسطةـ القراءة أو المحادثةـ أو الستماعـ أو غيره.
اشتر دفتر ملحظات وسجلي فيه خمس كلمات جديدة في كل يوما وإعلمها وقريباـ بيكون مستوى الكلمات عنإدك ممتاا .
للمزيد من إعلما الكلمات النإجليزية :
/http://vocabulary.englishclub.com
السر السادس . Minutes A Day Better Than 3.5 Hours A Week 30 :ثلثون دقيقة باليوما الواحد خيرـ من ثلث ساعات ونإصف الساعة بالسسبوعـ .
في الحقيقة ففن دراسة اللغة النإجليزية نإصف ساعةـ في اليوما الواحدـ خير من ثلث ساعات ونإصف بالسسبوعـ  ،فالدراسة المنإتظمةـ واليومية أفضل بكثيرـ من الدراسةـ من وقت الخر
وإكونـ بالضافة لهذا أسهلـ .
ففنإه لمن السهل إيجاد نإصف ساعةـ باليوما للدراسةـ وإكون ثابتة بحيثـ لو خصصنإا لها أن إكونـ بالعصر إكون بنإفس الوقت من كل يوما فا نإتظاماـ بالدراسة هو المهما .
هنإا بعض السلعابـ التعليميةـ باللغة النإجليزية من كلمات متقاطعة وأفكار ثانإيةـ كثيرـ /http://games.englishclub.com :
وهذي بعض السلغاا وأيضا باللغة النإجليزية /http://quizzes.englishclub.com
السر السابعـ ! Revise ! Revise ! Revise :راجع ! راجعـ ! راجع
إذا راجعتـ ستطور من إعليمك % 100
ما معنإى المراجعة ؟ إعنإيـ أن إنإظر مرة أخرىـ  ،يجب أن إكونإي منإظما بشأنـ هذا .
ففذا إعلمت شيء يجب أن إدونإه بعد ذلك يجب أن إنإظر إليه ثلث مراتـ  *:بعد يوما واحدـ  *.بعد أسبوع  *.بعد شهر .
هذي بعض القواعد النإجليزية للمراجعةـ http://grammar.englishclub.com/index.html :

منإتدى ا متحان التعليمى
www.exam-eg.com

